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Az adósságok országa.
Egy könyv fekszik előttem, amely Ma- ; 

gyarország népének adósságairól beszél. 
Sötét az a kép, amely ezek nyomán feltá
rni. Különösen a parasztság vagyoni hely
zetét tünteti fel szomorú színben.

A mi fejjel-mézzel folyó országunk 
népére néhány évtized óta olyan csapás 
nehezedett, melynek továbbterjedése elpusz
tulással fenyegeti emu k az ezeréves, vérrel 
áztatott magyar földnek szántó-vető népét. 
Ezt a súlyos csapást birtokosaink, kisgazdáink | 
sivár anyagi helyzete hozta magával, akiknek I 
legnagyobb része az idők folyamán teljesen 
eladósodott.

Szomorúan tapasztaltuk, hogy évröi- 
évre fogy a magyar birtokosok száma s ez j 
a költők által megénekelt „aranykalásszal i 
ékes rónaság“ idegen embereknek érleli 1 
kalászait. Mert a föld, egyes rossz éveket | 
leszámítva, ma is úgy fizet mint hajdanán, 
sajnos azonban, nem azoknak, akik azt 
keservesen megszerezték.

Szinte elrémül az ember, ha az idegen 
tulajdonba átment magyar földbirtokok tulaj
donosainak névsorát látja és még jobban 
elszomorodik, ha a statisztikát olvassa arról
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az óriási teherről, mely Magyarország dus- 
vetésü földjét nyomja. Á liz milliárd korona 
értékre becsült magyar főidet ugyanis nem 
kevesebb, mint 70 százalék adósság terheli 
s ha a statisztikusok számításait figyelembe 
vesszük, úgy ma a magyar földbirtokra 
nehezedő teher 7 milliárd koronái tesz ki, 
mely hat százalékkal számítva, évenkint 
400 millió korona kamatot jelent.

És a jelzett statisztika csak a betáblá
zott adósságokat mutatja. Hol vannak ezen
kívül gazdáinknak a váltóadósságai, magá
nosoknál és uzsorásoknál levő magántarto
zásai, melyek szintén milliókra rúgnak és l 
amelyek még a nyilvános adósságoknál is 
jobban nyomják a gazdaember vállait. És I 
ezt az adósságot megdöbbentővé teszi még 
az is, hogy ahelyett, hogy fogyna, még 
növekedőben van. Szörnyű elgondolni is, ' 
hogy Magyarországon évente majdnem 20000 
család lesz koldussá az adósság súlya alatt 
való összeroskadásban s ezeknek legnagyobb 
része magyar kisgazda.

Ne higyjük azonban, hogy csak a 
gazda van eladósodva. Adósságban úszik itt 
intimen oszatly, a kisgazdától egész a lelső 
tízezerig. Az ellenkező a kivétel.

Persze ennek az állapotnak az okairól
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sokat lehetne írni. Annyi az ok, hogy 
valamennyit fel sem lehetne sorolni. Csak 
egyik fő okra mutathatunk rá.

Tudjuk-e mi azt, hogy szegénységünk
nek egyik fő oka a pályatévesztettség ? Az 
ügyvéd, akinek kereskedővé kellett volna 
lennie, nyomorogni íog egész életén át; az 
iparos, aki utálja a pályáját, sohasem fog 
vagyonra szert tenni, hanem adósságokban 
morzsolja le egész életét. A földmives, 
akivel paraszti egyszerűségét megutállatták, 
hűtlen lesz az anyaföldhöz. És ez igy van 
nálunk jóformán minden vonalon.

De ebből aztán az is következhetik, 
hogy mindenki többnek akar látszani, mint 
a mennyi. Ez meg örökös küzködésre, 
adósságokra vezet.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, 
annak szives megújítását.

Á11 attenyésztésünk fejlesztése.
Serényi Béla gróf földmivelésügyi miniszter- 

...,k .. ..iiatlenyészlés fejlesztése érdekében tett
legújabb intézkedése arra kívánja figyelmeztetni a 
gazdaközönséget, hogy az idei jó takarmanyter- 
mésl és aratást lehetőleg használja ki a tenycsz-

TARCZA.

Furcsaságok..Thália" birrodalmában.
Irta: Szombatos Elemér

A jo múltkor találkoztam Laczi barátommal 
az utcán. Színházi látcső volt a nyakába akasztva. 

Hová? kérdeztem tőle?
A Nemzeti Színházba.

— Mit játszanak ott ? 
Nem tudom.

A válasz meglepett. . . Sohsc hittem volna, 
hogy vannak emberek, akik színházba mennek, 
mielőtt a szinlapot megtekintenék. . . Pedig Lacit 
úgy ösmerem, mint lelkes inüpárlolót, aki gyakran 
vitatkozott velem a színművészeiről.

Jó mutatást kívántam neki és eltávoztam.
Később úgy esett, hogy az előadás vége felé 

én is bementem a színházba, mert megtudtam, 
hogy három cgyfelvonásos megy s még a barma1® 
kát megszakítás nélkül élvezhettem.

Előadás után megint találkoztam Laczival.
Én nem értem, hogy mi féle rendezés van 

itt megint! - szólt hozzám indignálódva.

Hogyan érted ezt?
llát úgy, hogy X. színész az első felvonás 

vegén meghalt, s a második felvonásban megint 
más szerepel játszik ?

— Micsoda második felvonás?
— Hát a darab második felvonását.
— De melyik darabnak, te szerencsétlen
— Hát amelyiket éppen most adtak : 
Erre már kitört belőlem a kacagás.
— Hát nem tudod, mit adtak?
— Nem én I
— Három darabol, egy-egy felvonásban.
Laci elröstclto magát s köszönés nélkül 1 

tovább sietett.
Azóta volt alkalmam tapasztalni, hogy nem 

Laczi az egyetlen, aki nem olvas szinlapot.
A minap, mikor 

öreg ur állott elém. . 
naponkint látom egy 
és — szundikálni.

— Ugyan, fiatal 
gosan. Nem mondaná 
adnak ma?

— Hát nem tetszik tudni ?
— Nem én'. Már százszor föltettem magam

kijöttem a színházból, egy 
. Jól ismertem ölt majdnem 
földszinti zárlszékben ülni

barátom! — szólt barátsá- 
meg. hogy micsoda darabol

I

bán, hogy megnézem a szinlapot is, de mindig 
elfelejtem. . .

— Hisz most már mindegy önnek !
— Nem mindegy, mert olllion a fiam min

dig mekérdezi tőlem s én sohasem tudom meg
mondani.

— A .Bölcs Náthán" premierje vpll ma I
— Ugyan kérem írja be ide a jegyzetembe, 

mert bizony Isten elfelejtem. . .
Sokkal mulatságosabb esel volt az, amely 

velem a Pannóniában történt egy színházi est 
után.

Egy öreg barátom mellé kerültem, aki rögtön 
az előadásra terelte a beszéd fonalát;

— llát hogy mulatott a színházban bátyám ? 
— kérdem tőle.

— Pompásan 1 Sohsc láttam • .kellemesebb 
darabot ennél az „Egérénél. Pailleron nekem már 
számos kellemes estél szerzett.

— Pailleron kélségkivül kitűnő színműíró s az 
Egérben én is a legkedvesebb darabomat látom. 
De ma nem azt adták.

— Ne tréfálj, öcsém.
— Eszembe sincs I

Sirolin
Az orvosi kar által ajánlva.

Gümökór (tüdőbajok), légzőszervi bán- 
talmak, szamárköhögés, influenzánál.

1. A ki hosszú időn keresztül köhögés 
bántál maiban nzonvod.

2. Mindaaok, kik gégehurutban szenved- 
nők, Sirolin .Rocké" által rövid időn 
belül meggyógyulnak.

& Asztmákén szenvedők már rövid hasz

nálat után lényegei könnycbbülést 
éreznek.

4. Skroiuláa, mirigyduWa lrisos, szem-és 
orrhurutos gyérmökoknok rendkívül 
fontos szer a Sirolin.
A táplálkozást nagyban elősegíti.

Csak erodotl csomagolású SIROLIN „Roche“-t kérjünk és pótszereket határozot
tan utasítsunk vissza.

F. HOFFMANNLA ROCHE & Co., 
Basel (Svájcz). —— Grenzach (Németország). ]
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Állatállomány, vagyis a gyümölcsöző állattenyésztési 
töke gyarapítására. A fontos intézkedés, amely 
az összes országos és vármegyei gazdasági egye
sületek és törvényhatóságokhoz intézett leirat 
alakjában ment ki s melyet miheztartás végeit 
megkaptak az összes gazdasági felügyelőségek, a 
következőleg hangzik :

Mint már több intézkedésemmel jeleztem, ez 
évben különös súlyt kívánok fektetni arra, hogy 
hazánk állatállománya lehetőleg és rövid idő alatt 
felszaporittassék és hogy e cél elérésére a veze
tésem alatt álló tárca hatáskörébe cső minden 
felhasználtassék.

Különösen megokolja és a gazdaközönség 
szempontjából ineg is könnyíti a mondott cél 
elérését az a körülmény, hogy az idén az ország
nak jó takarmány termése van és az aratási ki
látások is kedvezők.

Az ország fontos anyagi érdekei szempont
jából szinte helyrehozhatatlan mulasztás lenne, 
ha az idei bő takarmány- és szemtermés-készleteket 
a gazdaközönség nem használná fel arra, hogy 
tenyészállatállományát lehetőleg szaporítsa s ezzel 
állattenyésztésének bővebb jövedelmezőségét a 
közel jövő esztendőkre fokozatosan biztosítsa.

Felkérem ennélfogva az ország összes tör
vényhatóságait és gazdasági egyesületeit, szíves
kedjenek saját hatáskörükben odahatni, hogy a 
gazdák ez idén nccsak a kiváló bikaborjuk tovább
nevelésére fektessenek súlyt, hanem főleg az 
üszöborjükból is lehető nagy számot igyekezzem-k 
továbbnevelni és ezzel az ország tenyészanyug- 
állományát megszaporitani.

Részemről több intézkedést szándékozom 
foganatosítani, hogy a gazdaközönséget a kitűzött 
fontos cél elérésében támogassam. Így már ma 
jelezhetem, hogy az állami támogatást és közve
títést jövőre az anyaállatok tekintetében is kiter
jeszteni szándékozom oly irányban, hogy az 
országnak szegényebb szarvasmarba állományú 
vidékei fokozatosan a kellő mennyiségű anyaállat
tal is ellátassanak.

Támogatni szándékozom továbbá azt, hogy 
üszöborjuk a legelőben szegényebb vidékről bő
vebb és olcsóbb legelőt szolgáltató vidékekre 
való legeltetés véget elszállíthatok legyenek. E 
célt részint vasúti szállítási kedvezmények kiesz
közlésével, részint pedig a bővebb legelőkkel ren
delkező vidéken megfelelő legelögazdasági beren
dezésekkel kívánom egyelőre támogatni.

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, 
annak szives megújítását.

hírek.
— Bajzát József pénzügyőri főbiztos pénte

ken a muraszombati járásbeli pénzügyőri szaka
szokat vizsgálta felül.

— Szabadságon Pósfay Ede a cs. és kir. 
83 ik gyalogezred főhadnagya megkezdette 3 
hónapra terjedő szabadságát. Szünidejének első 
részét Muraszombatban tölti.

— Dr. Wappenstein Henrik felsőlendvai kör
orvos 4 heti szabadságra ment.

— Eljegyzés Neinecz János, helybeli vas
kereskedő eljegyezte Orbán Erzsiké kisasszonyt 
Körmenden. — Benézik István lendvavásárhelyi 
szabó-mester eljegyezte Külics Vilma kisasszonyt. 
Külics István mártonhelyi vendéglős leányát.

— Berger József nagybeteg. Berger József 
helybeli magánzó, mint részvéttel értesülünk 
súlyosan megbetegedett gyógykezeltetése czéljából 
egy gráczi sanatorimba ment, ahol műtétet végez
tek rajta, amely kitünően sikerült. Berger József 
most már minden veszélyen túl van.

— Támadás vasutunk ellen. Nem anarchista 
merényletről van szó, hanem két községnek öri- 
szentpéternek és Örihodosnak a vármegye közig, 
bizottságához beadott panaszáról, melyben a kél 
község közönsége keserves — és mondjuk meg, hogy 
némileg jogos — szemrehányást tesz a vasút 
építő vállalatnak és a részvénytársaságnak. Azl 
panaszolják ugyanis e községek, hogy a vasúti 
töltés folytán, miután kellő számú átereszt nem 
épiteltek, a viz gyakran károkat tesz a határban. 
A múltkori istenítélet idő árvizveszedelmet hozott 
a községekre, amelynek a fő oka a vasúti töltés 
volt. A közigazgatási bizottság, mely a múlt szer
dán tartott ülésen foglalkozott a panasszal, azt 
jogosnak találta, s elrendelte a helyszíni szemlét, 
amelyet aug. 22 én fognak Somogyi Miklós t. 
főügyész vezetése alatt megtartani. Olyan lehet 
az őrségben az állapot, mint nálunk. Ezelőtt kél 
évvel, midőn a tavaszi esőzések folytán a Lendva 
oly szokatlan módon megdagadt, hogy a viz be
jött a városba. A muraszombati idősebb polgárok 
akik emlékeztek arra, hogy a Lendva már nagyobb 
is volt, határozottan állították, hogy a vasúti töl
tés az oka annak, hogy a viz bejött mert egyéb
ként elhúzódott volna a ncmesdi habár felé.

— A muraszombati járás tüzrendészeti fel 
ügyelői. A vármegyei tűzoltó szövetség junius 29. 
Vasváron tartott közgyűlésén választotta meg a 
tüzrendészeti felügyelőket, Járásiunkban a követke
zők leltek meg választva : A mártonhelyi kerületbe 
Keresztury Kálmán, a murahalmosi kerületbe Ti
tán Iván, a központi kerületbe Rúzsa Ferenc még 

a ferenczlaki kerületbe Sohár István. Titán Iván 
és Rúzsa Ferencz uj emberek, rnindakettönek 
tűzoltó tiszti képesítése van.

__ Lövöldöző kocsis legény. Még a múlt 
hónap 19-én éjjel történt, hogy egy hangos tár
saság, amelynek Koudiia Sándor. Dobiai János 
kocsisa volt a vezére, korcsmáról-korcsmára járva 
mulatott. Az utolsó állomás bevett szokás szerint 
a kávéház volt, ahonnan nevezetes szánni kapu- 
czinerek és egyebek elfogyasztása után éjfel után 
3 ólakor eltávoztak és a kávéház előtti téren 
felhalmozott fenyő gerendákon foglaltak helyei. 
Ugyancsak a kávéházban volt Bcleznai Kálmán 
csendőr is, aki szintén ez időben indult hazafelé. 
Alig haladt a csendőr pár lépést, mikor lövés 
dördült el és egy golyó süvített a csendőr feje 
fölött. Erre Bcleznai futásnak eredt, de elfutott a 
lövöldöző alak is, ellenkező irányban. A mai nap 
megejtett nyomozás során a csendőrség megálla
pította, hogy a lövési Koudiia Sándor tette, aki 
hosszas tagadás után cselekményét be is ismerte, 
mégis azzal igyekezeti lettét enyhíteni, hogy fel- 
bu jtásra lőtt, azt azonban váltig erösitgelte, hogy 
csak meg akarta ijeszteni Beleznayl. A bíróság 
tegnap vonta felelősségre az oroszlán szivü kocsist, 
és közcsend elleni kihágás miatt 6 napi elzárásra 
és 5 kor. pénzbüntetésre Ítélte. A 6 napból 3 
napot a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vett a 
bíróság. Az ítélet jogerős.

— Köszönet. A Muraszombati Mezőgazdasági 
Bank 30 koronái volt szives a Muraszombati Kér. 
Nöegyletnek ajándékozni, mely kegyes adományért 
köszönetét mond a Kér. Nöegylet.

— Budapesti Hírlap. Főszerkesztő és lap
tulajdonos Rákosi Jenő. Az ország legelterjedtebb 
és legtekintélyesebb politikai napi lapja. Megjele
nik naponta (hétfő kivételével) kora reggel. Elő
fizetési ára : egy évre 28 kor., félévre 14 kor., 
negyedévre 7 kor., egy hónapra 2 kor. 40 fillér. 
Egyes példány ára 10 fillér. Szerkesztőség és 
kiadóhivatal : Budapest, Vili., József-körut 5. sz. 
Minden magyar embernek a figyelmébe ajánljuk 
a Budapesti Hirlap-ot.

— Az influenza önmagában nem veszélyes 
betegség, de mivel a testet mindig gyengíti, hozzá
férhetővé teszi komolyabb megbetegedéseknek, főleg 
a gümőkornak és a tüdögyuladásnak, mint a tel
jes egészség napjaiban. A még oly egyszerű és 
jelentéktelennek látszó hurut, melynek képében az 
influenza legtöbbször nyilvánul, se hanyagoltassék 
tehát el, hanem minden köhögését, akár felnőttnél, 
akár gyermeknél, vegyünk azonnal célszerű keze
lésbe. A felső légutak hurutjainak gyógyszerei közt 
első sorban a „Sirolin Roche*  áll,’ mely minden 
gyógyszertárban kapható. Ezen szer használata

— Na, na I Most az egyszer nem csavarod 
el az öreg fejemet! Megnézem a szinlapot! 
Fellegi Gizella pompás volt!

— Hát megnézheti bátyám még egyszer: 
Itt van 1

— Nézzük hát no I
— Kedd, november 5. A kis szórakozott. 

Aarrier és Gonddnct.
— Hál azok a huncutok miért akasztották 

Ki a Nemzeti Színháznál „Az egér*  szinlapját.
— Ott is csak az volt kiragasztva.
— De ne izélj öcsém, mondom, hogy előadás 

után megnéztem, ott láttam u saját szememmel !
— Előadás után?
— Igen I
— No akkor az a holnapi szinlap voll.
— A holnapi?! Az ördögbe... az meglehet! 
Leggyakoribbak a tévedések a vígjáték ! 

darabvállozásoknál, különösen mikor X. Y. hir
telen berckcd.

— Egy operai előad.is után Z. úrral talál- | 
l óztam, aki nem szűnt meg elöltem sajnálni 
Wagnert.

— Szegény Wagner.' Micsoda erőszak! 
Milyen otromba zenekar! — sóhajtolta egy
másután.

— De miéri mondja ezt ! — kérdem végre. I

— igazuk van a németeknek, ha ezt mond
ják, hegy barbárok vagyunk ! Csárdás kell nekünk, ; 
nem Wagner zenéje.

— Éu nem értem, hogy mit akar mondani, i

— Hát ön nem szörnyüködik el rajta ! Így 
el olaszositani a világ legszebb operáját, 
Lohengrint.

— Most még kevésbé értem önt.
— A mai előadásért megérdemli az opera

ház, hogy eltöröltessék a föidszinéröl.
— De miért ?
— Hál ez Lohengrin voll ?
— Nem a „Traviala*-t  játszották helyette.
— Ugye mondtam !

Igen, mert a Lohengrint a primadonna 
rekedtsége miatt elhalasztották.

— Elhalasztották?
— El I . . .
A nagy Wagnorista elnémult s rögtön arra 

terelte át a beszédet, hogy mit szólok a pénz
ügyi expozéhoz.

Utoljára hagytam azt a legérdekesebb esetet. , 
mely egy kiváló vidéki szinésszel esett meg.

Dani bátyánk a délutánt vig kompániában ; 
töltötte el, s egészen elfelejtette, hogy neki játszani 
kellett azon a napon.

I e Dani! — szólította meg valaki úgy 
fél hét óra tájban. Nem mégy a színházba ?

— Minek ?
— Ma este játszanod kell! Rajta vagy a 

szinlapon.
— Tyü, az árgyélusát! — kiáltott az öreg 

és sietett a lakására, hogy összeszedje a szükséges 
holmiját.

Mikor hazaiért, akkor vette észre, hogy 
nőm tudja, mit játszanak. . . Már nem volt kése- 
delmezésre idő. Felnakolt egy hamleti hársony- 
kupenycgol, hosszú iovagesizmál, megy egy kar
dot s rohant a színházba.

Pont hét óra volt, mikor oda ért . . .
— Mit játszunk? — kiáltott lihegve a 

rendezőhöz.
Siessen már I A második jelenés az öné I

— De miféle darabban ?
A falu rosszában Gonosz Pistát.

Az öreg kifordította a hamleti köpenyt s a 
bársonynynl befele fordította magára. A köpeny 
szörnyen toldozott bélése imponál a publikumnak, 
meg a lovagcsizma is és Dani bátyánk eljátszotta 
a szerepét minden baj nélkül.

Csak busz forint bírságot kapott, mert bárány 
borsapka helyett egy kifordított parókát tett 
a fejőre. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tisztelettel értesíteni, 
liogy muraszombati könyvkötészetemet a legújabb gyártmányú 
aranvnrn trénnpl rendeztem be. Kívánok ez által nb. aranyozó geppei 11H.gri.nd).|öinmekgyorsabb és Ízlésesebb 
munkával szolgálni. Mély tisztelettel Balkányi Ernő.

Alsólendva járás belügyminiszteri rendelettel meg
változtatott helységnevei összehasonlítva a régi elnevezéssel 

kapható Balkanyi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.



MURASZOMBAT. 1910. „muraszombat és vidéke0 JULIUS 17.

néhány nap alatt majdnem az összes esetekben a 
hurut végleges megszűnéséhez vezet : mindenesetre 
azonban idejekorán kell kezdeni az adagolásával. 
Ezért a Sirolion a szó legjobb értelmében nevez 
belő háziszernek és nem szabadna egy házban sem 
hiányoznia, hogy a betegség napjaiban mindenkor 
kéznél legyen.

Batori Barbarics Mátyás ül. A lorettoi szent 
Ház és a több efféle ájtatos társaságok ledegradált 
és elcsapot lovagja immár a bírósági épület föld
szinti házának lovagja. Azaz a jó Bálori Mátyás 
ül. Immár egy hete ül és szorgalmasan dolgozik 
a fogházban, ahova számos turpisságai okából jut
tatta a törvény sújtó keze.

— Gazdaköri gyűlés. A muraszombatjárási 
gazdakör tegnap szombaton délután ülést tartott. 
Lefolyásáról csak jövő számunkban adhatunk 
tudósítást.

— A vörheny járvány. Immár a hetedik 
napja, hogy újabb megbetegedés nem fordult elő. 
Daczára az igen szórványosan előforduló esetek
nek, az orvosok még sem bíznak abban, hogy 
egyhamar véget érjen a baj, de az egyes beteg
ségek enyhe lefolyása mégis elviselhetővé teszi a 
veszedelmet.

— Sárközi Stefi. Pepi és Kati. Gyanafán, ahol 
e három Fáraó ivadék szép békességben éldegél, 
valami ruhanemű lopás történt. Csak természetes 
dolog, hogy elsősorban a czigányokat ölte a sanda 
gyanú és ennek alapján a házkutatást meg is tar
tották náluk. Ruhaneműket ugyan nem talállak, 
de annál több gabonát részben kicsépelellenül 
részben pedig már kicsépelve. Ez a gabona szemet 
szúrt a csendőröknek és kíváncsiskodtak annak 
eredete iránt. A nyomozás azután felderítette, hogy 
a cigányok egy szép csillagos éjszakai) sétaközben 
úgy véletlenül keresztül mentek Felkár Adám 
földjén, amelyen kepékbe rakva állott a learatott 
rozs. És mivel az éjszaka néma csendjét semmi 
indiserét nesz nem zavarta, hamarosan felpakoltak 
a gabonából s elvittek amennyit tudtak. Most a 
bíróság fog ítélkezni az eredmény dús éjjeli séta 
miatt felettük.

— Az Est: a hirlapirás szenzációja. Április 
15-én Miklós Andor szerkesztésében Budapesten 
uj napilap indult meg Az Est címmel. Délután két 
órakor jelenik meg s az első teljes újság lesz, 
mely még az nap este a magyar városokba viszi 
a főváros, az ország és a világ az napi híreit. Az 
Est a mindennap délutáni legelső gyorsvonattal 
indul és minden más újságol megelőzve érkezik a 
magyar városokba. Az Est független politikai napi 
lap, szabad és meg nem alkuvó a politika, a társa
ság, a színház, sport és közgazdaság legújabb hí
reivel ; szókimordásban és radikális függetlenség
ben vele senki sem konkurálhat. Móltója ez: „Senki 
se lehet olyan nagy, vagy olyan gazdag, hogy Az 
Est ne mondja meg róla az igazságot, és senki 
sem lehet olyan kicsiny és szegény, hogy Az Est 
meg ne hallja a szavát.**  Szetkesztösége a legelső
rangú. Munkatársai: Ignatus, Bródy Sándor, Molnár 
Fercncz, Pásztor Árpád, Kéry Pál, Adorján Andor, 
Gergely István, Kemény Simon, Szép Ernő, és 
Salusinszky Imre helyettos szerkesztő; olyan gárda, 
melyet magyar lap alig mulathat fel. Sport rova
tát az országos hirü alhléta: Gillcmot Fercncz ve
zeti, s minden rovat élén a legkitünöeb emberek 
állanak. Technikai kiállításában Az Est páratlan. 
Előfizetési árai: egész évre IG korona, félévre 8 
korona, negyedévre 4 korona, és egy hóra egy 
korona negyven fillér. Egyes szám ára négy fillér 
(két krajezár) s minden nap legalább tizenkét négy 
hasábos oldalon jelenik meg. Az Est szerkesztősége 
és kiadóhivatala Budapest, VII. Miksa u. 8. (Athe- 
ncum palota).

A Divat.
— A Divat Újság-bői. —

„Múlik az esztendő, múlik megújul".. . megint 
elérkeztünk az általános utazások idényéhez. Ki 
utazik, ki fürdőre, ki meg csak éppen falura megyen, 
de aki csak szerét teheti, készülődik, csomagol,

utazik. Aki mindig előre lato és gondos, az már ! 
régen döntött a kérdésben, hogy hova vigye a i 
nyári pihenés ideje és aszerint készüli el a ruhái
val is. Azok pedig, akik mosolyognak a társnőjü
kön, aki már januáriusban kezd a nyaralás kérdé
sével foglalkozni, mert ök ezt mindig az „utolsó 
pereben“ szokták elhatározni, ilyenkor kapkodnak, 
futkosnak a varónöhöz, mert hogy „semmijük 
sincs" és azt szeretnék, ha minden varrónőnek ; 
száz keze volna, mind azeit, hogy őket és a gyer
mekeiket ellássa. Sokat ér ilyenkor a jó tanács, i 
amellyel a Divat Újság mindenkor szívesen szolgál I 
olvásóinak.

Az első és egyik legfontosabb tényező, ugy-e, j 
az utazó ruha? Ebben hamar helyt lehetünk, | 
mert a formának a divat nagyon kedvez : varra- | 
tünk egy kerek, mérsékéllen bő szoknyát, három- j 
negyed- vagy félhosszu kabátot hátul felig lesthez- 
állóan, elöl félig lazán, elülő kihajtott gallérral és I 
hosszú ujjal. Hozzávaló minta akab több is a 1 
Divat Újság mai számában. A szövetje, ha len- | 
gerre vagy hegyvidékre, visz az utunk: sevió vagy ! 
lódén; sötétkék, sötétszürke, vagy szürkéskék szin- j 
ben. Ha valamilyen elegánsabb gyógyfürdőbe me- i 
gyünk: kis kockás, elegáns angolszövet, mely 
ugyancsak sevió és kamgarn.

Az utazóruhát most is a blúz égészili ki J 
flanelből vagy mosóselyem bői, mert ez a két 
anyag nem gyürödik, ami a batiszlnál és zcfirncl . 
zlmaradhatatlan. A mi az utikalapot illeti, úgy az 
annál elegánsabb, mennél egyszerűbb. A kék, 
barna, szürke és fehér szalmakalap divatos tok- j 
formában, szárny- vagy szalagdisszcl, mely köré I 
egy gázfályolt, úgynevezett automobil fátyolt kö- j 
tünk, a legcélszerűbb és mégis mindig a legeié- I 
gácsabb. Nélkülözhetetlen kelléke még az utazás- 
nak a kifogástalan kezlyü mosó bőrből vagy akár 1 
valamely szövött anyagból, továbbá a magasszáru j 
cipő, alacsony sarokkal.

A többi úti felszerelésünk attól függ, hogy I 
hova megyünk. Hacsak valamely csendes helyre i 
megyünk, ahol nincsenek reggeli meg délutáni ■ 
séták, nem kisért a tabló d'hóto, nincsenek hang
versenyek, reunionok slb., akkor megteszi a ren- 1 
des ruhakészletünk, ha van abban néhány batiszt- I 
és egy két selyemblúzunk, egy nyersselyem vagy 
vászon kabátos ruhánk, köpenyünk, esőkabátunk | 
és úgynevezett sportsipkánk. A selyemruhát és 

] „fályolozást" otthon hagyhatjuk a szekrényben.
Másként áll a dolog a divatos gyógyfürdők- 

I kel vagy ha tengerpartra megyünk. Ez esetben 
; mindenekelőtt egy kalapdobozt kell szereznünk. A 

divatos ruha elfér a legkisebb helyen is, de a 
divatos kalap megkívánja a maga házát. És ha 

i még legalább elég lenne egy nagy kalap, de kell 
egy virágos a délutáni hangversenyre, meg egy 
structollas vagy kócsagos estére. Az úti kalap 
megteszi a reggeli sétánkon. A ki gazdaságos, a 
reggeli sétáknál az úti ruhájának hasznát veszi, 
ha nem, úgy bászlsolyem vagy világos posztó
köpeny szükséges. Nélkülözhetetlen legalább két 
kabátos ruha, az egyik lehet santungselyem vagy 
fulár, a másik vászon vagy flanel; az előbbi dél- 

I előlire, az utóbbi a tenniszhez, evezéshez vagy 
I horgászásnak. Fontos a fátyolozott himzclt ruha, 
i az ugyanolyan fulár, vagy a kétféle szövetből varrt 

ruha megfelelő köpennyel délutánra; a liberli 
sclyemvoál vagy csipkeruha sifonköpennyel az esti 
szórakozásoknak. Mindehhez még néhány batiszt 
vagy moll-bluz, színes fátyolozással, meg még 
sok-sok mindenféle apróság: fátyol, napernyő, 
relikül slb. A tengerparton a legélesebb színek is 

, nagyon szépen hatnak. A fehér ruha persze a 
1 legszebb, de szép a piros, sőt még a sárga is.

A Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negyed- 

1 évre, postán való szétküldéssel, kél korona 20 
fillér. Előfizetni Icgczélszcrübbcn a kiadóhivatalba 
intézett postautalványon lehet. A Divat Újság 
kiadóhivatala Budapesten, Vili., Rökk Szilárd
utca 4. szám.

Közgazdaság.
Gyenge búza termesünk okai! Sok igaza van 

íP magyar gazdának, amikor a silány búzatermések 
okául mostoha időjárási viszonyokat állítja oda, de 
nincsen mindenben igaza. Önmagában — jobban- 
mondva hibás gazdasági rendszerében is keresse 
az okokat, mert a helytelenül folytatott gazdálko
dás legalább is annyiban járul hozzá a rossz 
termésekhez, mint a rossz időjárás.

Egyik legnagyobb hiba, amit gazdáink elkö
vetnek, hogy igen sokan még ma sem alkalmaz
nak tarlóhántást, hanem a tarlókat csak késő ősszel 
vetés alá szántják fel. Ennek az eljárásnak — 
egyebektől eltekintve — az a nagy hátránya van, 
hogy az augusztusban rendesen beálló szárazság 
annyira kiszárítja, annyira megkeményiti a talajt, 
hogy azt felszántani nem lehet s ennek következté
ben meg kell várni az őszi esőzéseket, hogy a 
vetésre valamennyire is elő lehessen készíteni a 
talajt, a nagyoo elkésett vetés már jó termést nem 
adhat. Ha ellenben a tarlót lárcás boronával fel
törjük avagy ennek hijján eke segélyével vékonyan 
leszáritjuk azonnal aratás után, akkor egyrészt a 
hajcsövesség megszakításával több viz marad a 
talajban, tehát legalábbi némi nedvességét meg
tart az, mászrészt az őszi szárítás szárazság esetén 
is könnyen végezhető az össze nem tömődét t tala
jon s igy idejében vethettünk, ami már magában 
véve is biztosítja a jobb termést. El nem mulas
suk tehát a tarlótörést s erre a célra lehetőleg 
tárcsás boronái használjunk.

Ne kísérletezzünk külföldi buzzákkal, mert a 
magyar búza egyrészt jobban tűri a szárazság ot, 
másrészt késői vetés esetén tavasszal legjob bán 
bokrosodik s legkorábban érik be. ami rendkívül 
fontos dolog, különnsen az alföldön, ahol junius 
végén oly nagy hőség szokott beáll) i, hogy a ké
sőn érő búza ennek következtében összelöpörödik 
megszorul. Azonban használjunk tiszta egészségos 
vetőmagot s ne sajnáljuk időközönként a magcse
rére némimáldozatol hozni. Különösen pedig abban 
az esetben, ha bármi oknál fogva csak késön 
tudunk vetni, ne sajnáljuk a vetőmagot, vessünk 
sűrűén, mert a ritka vetés sanyarú viszonyok kö
zött jobban bokrosodik ugyan, de későn érik s 
korai forróság cselén öcsül terem.

Egy további nagy hiba, hogy a kikelt búza 
ápolására a magyar gazda nagyon kevés súlyt fek
tet s pl. búzáját még az esctbnn sem gyomlállalja 
tavasszal, ha az nagyon gyoinos. Pedig különös a 
gyenge vetés nem képes a gyomokkal megbirkózni 
s egy-két métermázsával bizonyosan kevesebb ter
mést ad. mintha idejében meg lelt volna gyomlálva, 
miáltal nemcsak a beárnyékolától mentettük volna 
meg, de attól is, hogy a gyom a talaj tápláló anya- 

I gát elszívja. Végül még egy nagyon fontos dolog 
van, figyelmen kívül hagyni nem szabad s ez a 
trágyázás kérdése. Ha minden munkáját jól meg
adtuk is a talajnak, mégsem adhat az jó termést, 
ha nincs kellő trágyaerőben. S mert a közvetlen 
istálótrágyában a buzavelés megdől a legmelegeb
ben ajánlható, hogy közvetlenül a vetöszántás elölt 
150 kg, szuperfoszfátot szórjanak ki kát. holdan
ként, mert számtalan tapasztalat igazolja, hogy a 
szuperfoszfát a termést nagyon is hasznolhajtóan 
növeli. Söl abban az esetben, ha az illető talaj 
2—3 év óta nem kapott istállótrágyát, a ssuper- 
foszfál katását nitrogéntrágyával is jelentékenyen 
fokozhatjuk, olyan módon, hogy ugyancsak velö- 
száetás előtt 60 kg. kénsavas ammonlákot is 
adunk, hogy ha nincs a földben mész, azt úgy 
lehet megtudni, hogy sósavval leöntve, a mész- 
szegény föld nem pezseg, vetés után 20, lavasz- 
szal pedig 40 kg. chilisalétromot szórunk ki. Ez 
utóbbi eljárás csak az esetben ajánlható, ha a 
föld sovány, ha ellenben a föld kövér, elegendő 
a szupcrfoszfál is, amely egymagában is 2—4 
mm-val fogja a termést fokozni.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.
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Eladó
egy 2 2 lóerejü gőzlokomobil, alig volt hasz

nálva, hozzá tartozó cséplőgéppel felszerelve **
egy 3 lóerejü benzin lokomobil cséplőgéppel 

teljesen felszerelve;
egy 4 lóerejü gőzlokomobil, hozzá tartozó uj 

cséplőgéppel felszerelve;
egy 4 lóerejü alig használt benzin lokoino- 

bil cséplőgéppel;
egy 6 lóerejü gőzlokomobil, ho'izá tartozó 

cséplőgéppel felszerelve;
egy 6 lóerejü. alig használt benzin lokomo- 

bil cséplőgéppel; mindegyik teljesen üzemképesen 
kijavítva, kifogástalan karban kedvező feltételek 
mellett kaphatók.

Továbbá egy 4 lóerejü Husién Proktor-féle 
kijavitatlan magányos gőzlokomobil szintén eladó 
kor. 800.

Frischman Elek és Társa
motorgyár

Szombathelyen.

Nélkülözhetetlen útmutató.
Körjegyzői, ügyvédi, járásbirósági 
és magán hivataloknak, községi 
bíráknak, vendéglősök és magáno
soknak nélkülözhetetlen útmutató 
Muraszombatjárás községeinek 

s== névjegyzéke ==
Feltüntetve: a községek uj el
nevezése ABC rendben, távolság 
Muraszombattól oda és oda és 

Ara vissza kilométerekben, a község 
10 melyik körjegyzőséghez tartozik 

fillér és annak ul°lsó postája, lakosai
nak száma. A bírósági kiküldött 
és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kilomélerenkint. 

Kapható: Balkányi Ernő könyv
es papirkercskedésében Muraszombat.

Gazdasszonyok figyelmébe!
Befőzéshez ajánlok 

hóly agpapirt 
olcsó árért.

Balkányi Ernő papit kereskedésében Mu
raszombat és Alsólendva.

Szenzácziós kedvezményi
Újítás lapunknál!

A Muraszombat és Vidéke" kiadóhivatala és a Ma 
gyár Arczkép Festők Műterme között a mai napon követ 
kezö megegyezés köttetett:

Minden olvasó igényt tarthat bármely beküldött kis 
fénykép után is. egy életnagyság., X
pán a díszes papirkeretérl (gravírozott passi pfrtouU err 
való feszítésért és a kép retouchálásácrt 4 korona fizetendő

A legmegfelelőbb, legszebb, legkellemesebb 
nász- név- vagy születésnapi, jubileumi, alkalmi s ünnepi 
ajándék egy életnagyság., fényképnagyitás. D«“e s büsz
kesége minden lakásnak Mint emlők örökös eitekti marad 

Ezek az arc.._r_............
csoportképekről isi elkészíttetnek!!! « 
tosságért és tartósságért teljes kezesség vallaltatik 
A ’

•ge minden lakásnak Mint emlők oroko.
1 — cképek minden beküldőit fényképről (sót

isi elkészíttetnek !!! A leghűbb hasonla
tai tósságért teljes

kép nagysága 55 — 68 cin.
Vágja ki és küldje be

„Muraszombat és Vidéke" olvasói részére fentartott 

kedvezményes utalványt 
Magyar Arczkép Festők Műterme 

Budapest Erzsébetfalva. Kossuth Lajos-utca 22. sz.

a

Mint a Muraszombat és Vidéke olva
sója igényt tartok a mell-kelt fénykép 
után egy< letnagyságu fényképnagyitásra
* matt, brom kivitelben 55 68 cm 4 kor.
* olajfestésben 55,68 cm 6 kor
Név
Foglalkozás — ....
Helység (utcza).............................
Utolsó posta

(Pontos czimet kérjük).
* A járó összeget a 70 fillér csoma
golási költséggel utalványon küldöm !
* A jaró összeget kérem utánvételezni!

' A nem kívántak törlendők !
Ha az életnagyság!! fénykép olajfestésben kívántatik, kér

jük a haj, széni, ruha és arezszin pontos körülírását.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni a n. é. közönséget, hogy Muraszombatban 

Berger József es Fia Főtéri házában (gróf Szápáry parkjával szemben) a fővárosi igényeket 
is teljesen kielégítő úri, gyermek, papi és egyenruha készítő

SZABÓ ÜZLETET
nyitottam, ezzel kapcsolatban nagy választékú angol és magyar gyártmányú posztó 
jaktárt is berendeztem, mely állal a n. 6. közönség a ruha választékái teljes egészében 
megszemlélheti és szükség esetében a legrövidebb idő alatt azt cl is készíthetem.

Mint okleveles szabász, fővárosunk nevesebb czégeinél voltam alkalmazva főnö
keimnek teljes megelégedésére, ez bátorit fel arra, hogy Muraszombat és vidéke n. é. 
közönségének magamat nagybecsű pártfogásába ajánlom és hiszem, hogy kiszolgált 
elsőrendű anyagom, gondos és tiszta munkáim által azt meg is fogom nyerni.

Mély tisztelettel

Benczik Lajos, 
oki. szabó.

l/r Védjegy: „Horgon,!*

A Linimení. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótléka 
egy régjónak bizonyult háziszor, mely már sok év 
óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult köszvénynél, 
.......... osúznál és meghűléseknél. ..... ...........

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk ée csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" védjegygyei 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. Ara üvegekben K—.80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest. 
Dr Mer gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz", 
* Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

Idei termésű nagyobb mennyi
ségű, jó minőségű szénámat 

eladom Alsólendván Ivánics 
József.

Vasvármegye leírása 
népszerű íüzetecske iskola és magán célra. 
Ára 20 fillér. Kapható Balkányi Ernő könyv-

Elöfizetések a kiadóhivatal czimére küldendők

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetési lejárt 
annak szives megújítását.

valódi

Minden zsák tartalomjelzéssel van cllátv,

Óvakodjunk a hamisításoktól I
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Első szombathelyi és nagy-szt-mihályi gőz-

védjegyű

tégla és hornyoszsindely gyárak
HÜBNER és POHL ü

bérmentve minden vasúti állomásra : mindennemű cserép- ~ 
zsindelyeket, alagcsöveket és cementárukat.

Thomassalak 
a legjobb és legolcsóbb foszvor- 

savas műtrágya! 
Csak akkor valódi

Kalmár Vilmos
a Thoinasphoshalfabriken BERLIN 

ólom- vezérképviselője : Budapest. VI. 
Andrássy-ut 49.

Képviselet és raktár: 

MELIS ÉS PINTÉR 
Szombathely.
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Szállít

^SZABADALMAZOTT HORNYOSZSINDELY,
mely olcsóbb és jobb minden egyéb tetőfedő anyagnál.

Sok évi szavatosság.
Szives tájékozásul:

1 □ m. tetőfedéshez kell 1G drb hornyoszsindely á K 72. tehát 1 □ kerül 115 f.
1 “ » 36 » közönséges „ á K 38. tehát 1 „ „ 138 f.
Asbcst pala, deszkaburkolás nélkül, 1 300 |

Minta és árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

Képviselők és raktárak:
Karay Ernő ur. Körmend és vidéke Dénes Ferenc ur. 
Kölni Lipót ur. Örisztpéler„ „ Haas Kálmán ur. 
Sleiner Mór ur. Rum „ , Lcssinger Arnoid „

Vásárhelyi János ur. Zalalövö , „ Benedek Gusztáv .

— " ■■ "" " ............... ■■■ á

Gyimólfalva és vidéke : 
Muraszombat 
Rohoncz 
Vasvár

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajíóján, Muraszombatban.
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